PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016
Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 10.03.2016r.

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia

- grafika reklamowa Corel Draw, Adobe Photoshop
- modelowanie 2D
- obsługa programu Adobe InDesign
- przepisy BHP
- 2 tygodniowa praktyka u pracodawców
- rysowanie w układach współrzędnych
- omówienie narzędzi do rysowania 2D i do zmiany projektu
Projektowanie przestrzenne - przygotowanie projektów konstrukcyjnych
z wykorzystaniem programów - wymiarowanie, rysowanie, edycja i operacje na bryłach
AutoCad, Autodesk Inventor - uzyskiwanie płatków, przekrojów, przenikań brył
- obsługa programu Autodesk Inventor
- przepisy BHP
Grafika i animacja 2D
w reklamie (Adobe
Photoshop, Corel Draw,
Adobe InDesign)

Szkolenie komputerowe
rozszerzone od podstaw

4.

Excel rozszerzony od
podstaw

5.

Podologia i pielęgnacja stóp

- działanie, zastosowanie komputerów i ich elementów
- obsługa systemu Windows, pakietu MS Office, Internetu,
poczty elektronicznej
- przepisy BHP
- różne typy danych i sposób ich wprowadzania
- zmiana danych w arkuszu
- wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem różnego typu
funkcji, formuł
- zaawansowane formuły, typy szablonów
- formatowanie niestandardowe
- funkcje matematyczne, statystyczne, tekstowe,
wyszukiwania, logiczne, daty, czasu i zagnieżdżone
- zaawansowane filtry, funkcje związane z filtrowaniem
- tworzenie i modyfikacja wykresów prostych i złożonych
- opcje importu, praca z bazami danych
- tabele przestawne i wykresy przestawne
- tworzenie, edycja oraz uruchamianie makr
- grafika w arkuszu Excel
- zabezpieczenia arkuszy i skoroszytu hasłem
- przepisy BHP
- budowa i choroby paznokci
- wady stóp, usuwanie odcisków i modzeli
- protetyka paznokci
- korekta wrastających paznokci i zakładanie klamer
- pielęgnacja stóp w warunkach domowych
- opieka nad diabetykami (stopa cukrzycowa)
- dobór odpowiednich ortez
- dobór odpowiednich preparatów pielęgnacyjnych i narzędzi
rotacyjnych

Liczba
miejsc

Planowany
Przewidywany
termin
czas trwania
realizacji

Charakterystyka osób dla
których szkolenie jest
przewidziane

Rodzaj
dokumentów
Egzamin
Źródło
potwierdzającyc
zewnętrzny
finans.
h ukończenie
szkolenia

ok.240 godz.
ok. 8 tyg.

Wykształcenie min. średnie,
dobra znajomość obsługi
komputera, wyobraźnia
przestrzenna, uzdolnienia
plastyczne.

Nie

ok.200 godz.
ok. 7 tyg.

Wykształcenie min. średnie,
znajomość obsługi komputera
oraz podstawy rysunku
technicznego.

Nie

II – nabór
zakończony
XI – nabór
zakończony

ok.120 godz.
ok. 4 tyg.

b.w.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

10

V – nabór
zakończony

ok.150 godz.
ok. 6 tyg.

Wykształcenie min. średnie,
dobra znajomość obsługi
komputera.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

10

VI – nabór
zakończony

ok.150 godz.
ok. 4 tyg.

Wykształcenie min. średnie
kosmetyczne lub medyczne

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

10
10

III – nabór
zakończony
X – nabór
zakończony

10
10

IV – nabór
zakończony
IX – nabór
zakończony

10
10

zaświadczenie/
certyfikat

zaświadczenie/
certyfikat

FP

FP

- przepisy BHP

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Obsługa księgoworachunkowych programów
komputerowych

- obsługa programów OPTIMA, PŁATNIK, SYMFONIA,KaPeR
- rozliczenia z ZUS, sporządzanie i rozliczanie listy płac,
dokumentacja kadrowa w programie PŁATNIK
- ewidencja, obsługa zdarzeń gospodarczych, ewidencja
i rozliczenia podatkowe, wykonywanie zestawień, rejestru,
bilansu, rachunku zysków i strat, bilans otwarcia,
ewidencja operacji gospodarczych
- obsługa programu KaPeR
- przesyłanie danych z programu SYMFONIA, KaPeR
do programu PŁATNIK
- przepisy BHP

- podstawy prawne, formy organizacyjne prowadzenia
działalności gospodarczej
- rejestracja firmy, zarządzanie firmą, marketing
Szkolenie z zakresu
- techniki negocjacji w biznesie
prowadzenia własnej
- podatki , księgowość małych podmiotów gosp., rozliczenia
działalności gospodarczej
z ZUS i US, faktury VAT
- rejestracje firmy w CEIDG z wykorzystaniem programów
komputerowych
- Internet jako źródło informacji
- charakterystyka działania sklepu internetowego
- marketing internetowy
- dostępne narzędzia informatyczne do zarządzania sklepem
internetowym
Obsługa sklepu internetowego
- obróbka grafiki i tekstów na potrzeby sklepu internetowego
- wprowadzanie i modyfikacja asortymentu do sklepu
- zarządzanie i realizacja zamówień
- rynek firm kurierskich
- przepisy BHP
- wystawianie faktur i paragonów
- nowoczesne techniki sprzedaży
- przepisy dotyczące reklamacji i gwarancji towarów,
inwentaryzacja
Fakturzysta z obsługą
- obsługa programów komputerowych służących do
komputera i kasy fiskalnej
wystawiania faktur
- obsługa kasy fiskalnej
- podstawy towaroznawstwa
- przepisy BHP
- definicje, pojęcia, przepisy prawne z zakresu
kosztorysowania
Kosztorysowanie robót
- zasady i podstawy kosztorysowania, sporządzanie
budowlanych z
dokumentacji kosztorysowej
wykorzystaniem programów
- sporządzanie kosztorysów z wykorzystaniem programów
Zuzia, Norma Pro
komputerowych (w 2 programach)
- przepisy BHP
Magazynier z obsługą wózków - typy, budowa, obsługa wózków
jezdniowych podnośnikowych, - programy magazynowo – księgowe, dokumentacja
magazynowa
użytkowych programów
- powierzchnie magazynowe
komputerowych oraz kasy
- przyjmowanie, wydawanie towarów
fiskalnej

22
10
10
10

III – nabór
zakończony
VII – nabór
zakończony
VIII – nabór
zakończony
X – nabór
zakończony

50
40
30

III – nabór
zakończony
VI – nabór
zakończony
X – nabór
zakończony

10

III – nabór
zakończony

10
10
10

IV – nabór
zakończony
VII – nabór
zakończony
XI – nabór
zakończony

10
10

II/III –
nabór
zakończony
X – nabór
zakończony

10
10

V – nabór
zakończony
X – nabór
zakończony

ok.200 godz.
ok. 7 tyg.

Wykształcenie min. średnie
ekonomiczne, wyższe
kierunkowe lub min. roczne
udokumentowane
doświadczenie
w księgowości.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

ok. 28 godz.
ok. 1 tyg.

Szkolenie dla osób
ubiegających się o przyznanie
jednorazowo środków na
podjęcie działalności
gospodarczej, które otrzymały
pozytywne rozpatrzenie
wniosku.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

ok. 120 godz.
ok. 4 tyg.

Wykształcenie min. średnie,
znajomość obsługi komputera,
predyspozycje do pracy
z klientem.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

ok. 150 godz.
ok. 5 tyg.

Wykształcenie min. zasadnicze
zawodowe, znajomość obsługi
komputera.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

ok. 140 godz.
ok. 4 tyg.

Wykształcenie min. średnie
budowlane, znajomość obsługi
komputera.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

ok. 160 godz.
ok. 5 tyg.

Wykształcenie min. zasadnicze
zawodowe, znajomość obsługi
komputera.

Tak

- zaświadczenie/
certyfikat
PO WER
- zaświadczenie
II
kwalifikacyjne
UDT

- obsługa kasy fiskalnej
- przepisy BHP

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kierowca operator wózków
jezdniowych
podnośnikowych

Szkolenie autoryzowanego
montera instalacji
fotowoltaicznych

Eksploatacja urządzeń
i instalacji
elektroenergetycznych do
1kV

Zbrojarz

Cieśla - przygotowywanie
form do produkcji
prefabrykatów żelbetowych

Operator koparkoładowarek i koparek
jednonaczyniowych III kl.

- zgodnie z programem zatwierdzonym
na podstawie odrębnych przepisów
- przepisy BHP
- podstawy teoretyczne systemów fotowoltaicznych
- budowa, rodzaje, zasada działania systemów
fotowoltaicznych
- projektowanie, instalowanie i uruchamianie systemów
fotowoltaicznych
- konserwacja i serwisowanie systemów fotowoltaicznych
- zasady inwestowania i opłacalność sprzedaży energii
- eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
- przepisy BHP
- zasady działania, budowa oraz warunki techniczne obsługi
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
- zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych
- ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
- instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego
zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
- wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych
i montażowych
- przepisy BHP
-przygotowanie robót zbrojarskich na podstawie
dokumentacji technicznej
-przygotowanie zbrojenia (składowanie prętów betonowych,
kształtowanie prętów zbrojeniowych, montaż zbrojenia,
zasady organizacji warsztatów zbrojarskich)
-zbrojenie fundamentów i elementów ściennych
-zbrojenie stropów, balkonów, schodów
- przepisy BHP
- rysunek zawodowy
- technologia prac ciesielskich, montaż
- materiałoznawstwo
- narzędzia
- wykonywanie form prefabrykatów żelbetowych
- przepisy BHP

- zgodnie z programem zatwierdzonym
na podstawie odrębnych przepisów
- przepisy BHP

10
10
10

10

V – nabór
zakończony
VI – nabór
zakończony
X – nabór
zakończony

VI – nabór
zakończony

ok. 67 godz.
ok. 2 tyg.

b.w.

ok. 120 godz.
ok. 4 tyg.

Wykształcenie min. zasadnicze
zawodowe, podstawowa
znajomość zagadnień
odnawialnych źródeł energii.

Tak

- zaświadczenie/
certyfikat
- zaświadczenie
kwalifikacyjne
UDT

FP

Tak

- zaświadczenie/
certyfikat
- świadectwo
kwalifikacyjne
gr. I

FP

- zaświadczenie/
certyfikat
RPO WP
- świadectwo
II
kwalifikacyjne
gr. I

10

XI – nabór
zakończony

ok. 40 godz.
ok. 2 tyg.

Wykształcenie min. zasadnicze
zawodowe.

Tak

10

IV – nabór
zakończony

ok. 240 godz.
ok. 9 tyg.

Wykształcenie min. zasadnicze
zawodowe znajomość rysunku
technicznego lub osoby z
doświadczeniem w
budownictwie.

Tak

ok. 120 godz.
ok. 4 tyg.

Wykształcenie zasadnicze
zawodowe lub średnie w
zawodzie cieśla, stolarz, technik
budownictwa. Mile widziane
doświadczenie w pracy na
budowie. Szkolenie kierowane
do osób zainteresowanych
pracą kontraktową w
Niemczech.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

Tak

- zaświadczenie/
certyfikat
- świadectwo PO WER
IMBiGS
II
-książeczka
operatora

12

II – nabór
zakończony

10
10

VI – nabór
zakończony
VIII – nabór
zakończony

ok. 236 godz.
ok. 9 tyg.

Wykształcenie min.
8 klas szkoły podstawowej
lub ukończone gimnazjum.

- zaświadczenie/
certyfikat

FP

FP

18.

19.

Operator żurawia
przenośnego ( HDS)
z uprawnieniami UDT
kat. II Ż

Operator – programista
CNC ze znajomością
rysunku technicznego i
technologii obróbki
skrawaniem

- akty prawne i przepisy dozoru technicznego
-budowa żurawi przenośnych, podstawy hydrauliki,
pneumatyka w żurawiach, obsługa sprzętu
- przepisy BHP
- sporządzanie, analiza rysunku technicznego
pod kątem realizacji obróbki na obrabiarkach CNC
- programowanie tokarek CNC
- metodyka dokonywanych pomiarów
- obsługa obrabiarek CNC wraz z doborem narzędzi,
parametrów skrawania
- rysunek techniczny
- technologia obróbki skrawaniem
- przepisy BHP
- 2 tygodniowa praktyka u pracodawców

10

IX – nabór
zakończony

10
10
10
10

IV – nabór
zakończony
VI – nabór
zakończony
VIII – nabór
zakończony
IX – nabór
zakończony

52 godz.
ok.2 tyg.

Osoby posiadające prawo jazdy
kat. C

Tak

ok. 210 godz.
ok. 7 tyg.

Wykształcenie min. średnie
techniczne, znajomość rysunku
technicznego, znajomość
podstaw obsługi komputera.

Nie

- zaświadczenie/
certyfikat
- zaświadczenie PO WER
kwalifikacyjne
II
UDT

zaświadczenie/
certyfikat

- zaświadczenie/
certyfikat
- świadectwo
egzaminu
spawacza
- książka spawacza
z aktualnym
wpisem
- zaświadczenie/
certyfikat
- świadectwo
egzaminu
spawacza
- książka spawacza
z aktualnym
wpisem

FP

20.

Spawacz spoin
pachwinowych blach i rur w
metodzie TIG. Spawacz spoin
czołowych blach oraz
czołowych rur
w metodzie TIG (stale
nierdzewne)

- zgodnie z programem zatwierdzonym
na podstawie odrębnych przepisów
- przepisy BHP

10
10

V – nabór
zakończony
IX – nabór
zakończony

ok. 296 godz.
ok. 10 tyg.

Wykształcenie min.
8 klas szkoły podstawowej
lub ukończone gimnazjum.

Tak

21.

Spawacz spoin pachwinowych
- zgodnie z programem zatwierdzonym
blach i rur w metodzie MAG.
na podstawie odrębnych przepisów
Spawacz spoin czołowych
- przepisy BHP
blach w metodzie MAG

10

VII – nabór
zakończony

ok. 220 godz.
ok. 7 tyg.

Wykształcenie min.
8 klas szkoły podstawowej
lub ukończone gimnazjum.

Tak

10
10

III – nabór
zakończony
IX – nabór
zakończony

ok. 330 godz.
ok. 11 tyg.

Wykształcenie min. średnie
(preferowane wyższe), dobra
znajomość obsługi komputera,
podst. znajomość języka
angielskiego.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

10
10

V – nabór
zakończony
IX – nabór
zakończony

ok. 280 godz.
ok. 9 tyg.

Wykształcenie min. średnie,
predyspozycje psychofizyczne
do wykonywania zawodu.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

PO WER
II

ok. 245 godz.
ok. 8 tyg.

Ukończone 21 lat,
wykształcenie min. 8 klas
szkoły podstawowej
lub ukończone gimnazjum,
niekaralność.

Nie

zaświadczenie/
certyfikat

FP

- obowiązujące przepisy
- planowanie, organizacja procesów transportowych
w relacji krajowej i międzynarodowej, łańcuch dostaw,
czas pracy kierowców i załóg
- umowa przewozu, ubezpieczenie w transporcie
- narzędzia informatyczne w logistyce i spedycji
- standardy identyfikacji ładunków w procesach
przewozowych, elektroniczne platformy logistyczne
- moduł języka angielskiego (ok.100h)
- przepisy BHP
- 2 tygodniowa praktyka u pracodawców

22.

Logistyk/spedytor
międzynarodowy + moduł
języka angielskiego

23.

Opiekun w żłobku lub klubie
dziecięcym

- zgodnie z programem zatwierdzonym
na podstawie odrębnych przepisów
- przepisy BHP

Kwalifikowany pracownik
ochrony fizycznej

- zgodnie z programem zatwierdzonym
na podstawie odrębnych przepisów
- przepisy BHP

24.

10

II – nabór
zakończony

FP

RPO WP
II

25.

Kucharz + egzamin
czeladniczy

26.

Szkolenie z zakresu
umiejętności poszukiwania
pracy

27.

Szkolenia wskazane przez
osoby bezrobotne

28.

Razem

- zgodnie z programem zatwierdzonym
na podstawie odrębnych przepisów
- przepisy BHP

Szkolenie realizowane zgodnie z programem MPiPS

10

VIII – nabór
zakończony

16
16

III – nabór
zakończony
X – Nie będzie
realizowany

280 godz.
ok. 9 tyg.

Wykształcenie min.
8 klas szkoły podstawowej
lub ukończone gimnazjum.

Tak

ok. 80 godz.
ok. 3 tyg.

Osoby bezrobotne lub
poszukujące pracy,
zarejestrowane
w PUP.

Nie

160

- zaświadczenie/
certyfikat
RPO WP
- świadectwo
II
czeladnicze
w zawodzie

zaświadczenie
wydane przez
PUP

Osoba, która uprawdopodobni,
że szkolenie to zapewni jej
uzyskanie odpowiedniej pracy
lub innej pracy zarobkowej
podlegającej ubezpieczeniu
społecznemu.

FP

FP
PO WER II
RPO WP II

756

Ogłoszenia o rekrutacji kandydatów na poszczególne szkolenia będą zamieszczane na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu
www.pup.rzeszow.pl (w zakładce Aktualności – Nabór na szkolenia)

Szkolenia proponowane w przedmiotowym planie będą realizowane według kolejności wskazania w oparciu o posiadane środki finansowe.
Zaplanowane szkolenia mogą ulec zmianie w związku z bieżącym monitorowaniem i analizą informacji o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez
pracodawców.
Terminy realizacji poszczególnych szkoleń ze względu na konieczność stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych mogą ulec przesunięciu.
W planowanych szkoleniach mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy.
Źródło finansowania szkolenia oraz specyfika kursu mają wpływ na kryteria kwalifikowania kandydatów.
Osoby zainteresowane udziałem w powyższych szkoleniach proszone są o kontakt w Centrum Aktywizacji Zawodowej, Rzeszów, al. Batalionów Chłopskich 7
pok. 2, tel. 17 25 00 252, 17 25 00 248, 17 25 00 240, 17 25 00 239, 17 25 00 225, 17 25 00 211.

